Truppkommitté
Syfte: Truppkommitténs (TK) syfte är att vara ett aktivt organ som arbetar med den
sportsliga utvecklingen av verksamheten. Vidare är TK länken mellan den dagliga
verksamheten och styrelsen.

Mål: Truppkommitténs mål är att vidareutveckla Tyresögymnastiken till att bli ledande i
Sverige inom de sektioner som föreningen är verksam inom.

Mandat: TK har mandat att operativt styra och definiera en utbildnings- och träningsplan för
samtliga sektioner och dess respektive block. Som medlem i TK arbetar man för
utvecklingen av hela föreningen och dess medlemmar, oavsett vilken sektion man
representerar. Med operativt mandat tillkommer även ett operativt ansvar för utvecklingen av
föreningen och dess verksamhet. TK ska verka enligt föreningens vision och mål och
styrelsens riktlinjer.

Sammansättning av Truppkommittén:
Truppkommittén bör bestå av representanter från varje sektion, det vill säga trupp, cheer,
parkour och barn samt vara minst 5 max 9 personer. Av dessa bör en representant från den
sittande styrelse samt chefstränare vara del av TK.
Alla aktiva tränare över 18 år har möjlighet att anmäla sitt intresse till TK, en förutsättning är
ett starkt intresse för att vidareutveckla och driva föreningen framåt givet målbild och syfte.
Styrelsen tar emot alla intresseanmälningar och tillsätter därefter platserna i TK baserat på
behov och erfarenhet.

Truppkommitténs arbetsuppgifter och möten
TK bör ha som ambition att mötas minst en gång per kvartal. Varje möte ska protokollföras
och delas med styrelsen. Sammankallande till möten är den av styrelsen utsedda
representant men kan även vara enskilda medlemmar av TK om det finns behov av extra
insatta möten.

Arbetsuppgifter
Utveckla Tyresögymnastiken
Arrangera ledardagar
Anordna kickoffer för ledare både vår och höst
Anordna aktiviteter för unga ledare
Äskningar till tävlingar och utbildningar
Sammankalla och hålla blockmöten
Vara behjälplig till grupper i olika former. Ex hjälp med gymnaster, föräldrar
eller ledare i blocken

Ansvariga för schema i dalhallen
Ansvariga för ordning och reda i Dalhallen. (Hallambassadör)
Arrangera interna utbildningar efter det behov som finns
Ansvariga för ledarnas utbildning, samt vilka externa utbildningar som behövs
för de olika blocken.
Ansvarig för prioriteringen av vilka som får gå externa utbildningar
Anordna tester vid 11 år (och vid 13 år)
Sätta mål för kunskapsnivå baserat på ålder
Behjälplig med förflyttningar mellan blocken.
Hålla sig uppdaterad gentemot Gymnastikförbundet

